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EDITAL 2020 

Programas de Fellow em Patologia – Anatomia Patológica e 

Citopatologia 

 

Regionais São Paulo – SP, Rio de Janeiro – RJ e Brasília – DF 

 

1. Programas 

A Dasa está oferecendo 12 vagas remuneradas nos programas de Fellow em 

Patologia – Anatomia Patológica e Citopatologia, divididas nas seguintes 

especialidades: 

 

1.1   Patologia Cirúrgica Geral; 

1.2 Patologia Mamária; 

1.3 Patologia Ginecológica; 

1.4 Patologia Gastrointestinal; 

1.5 Patologia e Citopatologia do Trato Genital Inferior; 

1.6 Citopatologia de Líquidos e Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF). 

 

O candidato deverá escolher 1 ou mais especialidades nas quais receberá 

treinamento, assim como a localização do treinamento entre 3 opções: 

 São Paulo – SP (NTO Divino Salvador / SalomãoZoppi) e Barueri – SP (NTO 

Alphaville) – total de 6 (seis) vagas; 

 Rio de Janeiro – RJ e Duque de Caxias – RJ – total de 4 (quatro) vagas; 

 Brasília – DF – total de 2 (duas) vagas. 

2. Objetivos 

 Capacitar o médico patologista em aplicar patologia de alta tecnologia, através 

de intenso programa de treinamento teórico-prático. Desenvolver investigações 

científicas com base nos subsídios teóricos e práticos oriundos do treinamento em 

serviço e auxiliar na formação de um profissional diferenciado, contribuindo para a 

difusão no cenário nacional de profissionais capacitados e empenhados na melhora 
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da qualidade da patologia brasileira. 

2.1 Programa teórico-prático sintético dos cursos 

 

1 – Patologia digital; 

2 – Patologia cirúrgica; 

3 – Imunoistoquímica; 

4 – Testes moleculares; 

5 – Exames intra-operatórios; 

6 – Citopatologia – trato genital inferior e não-ginecológica; 

7 – Multidisciplinaridade em oncologia; 

8 – Discussões e apresentações de artigos científicos direcionados. 

 

3. Pré-requisitos 

 Médicos que já tenham concluído 3 (três) anos de residência reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC) e ter terminado o programa de Residência Médica até 

2 (dois) ano do início do curso escolhido. 

 

4. Remuneração 

 O curso é remunerado mensalmente com valor de R$14.000,00 (quatorze mil 

reais). 

 

5. Duração 

Os cursos terão duração de um 1 (hum) ano, com início em 01 de março de 2020 

e término em 28 de fevereiro de 2021 com a carga horária de 50 horas durante os dias 

da semana (segunda a sexta-feira, distribuídos em 10 períodos de 5 horas), além de 

2 (dois) períodos de 6 horas aos sábados quinzenalmente. 

 

5.1 Local de desenvolvimento do programa 

Os cursos serão realizados nos Núcleos Técnicos Operacionais (NTO) e/ou 

unidades ambulatoriais das diferentes marcas do grupo Dasa, assim como em 
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hospitais parceiros, a depender da especialidade escolhida. Todos os programas 

contam com um sistema de tutoria especializada e apoio integral ao médico fellow. 

 

6. Diferenciais 

6.1 Preceptoria 

Com o intuito de garantir a melhor experiência de ensino aos fellows, a 

preceptoria é composta por patologistas reconhecidos pela excelência de atuação 

dentro de cada uma das regionais (vide anexo 1). 

 

6.2 Treinamentos 

Visando a total segurança dos nossos pacientes em nossas unidades de 

atendimento, a Dasa oferece treinamento em emergências cardiovasculares aos seus 

médicos e fellows.  Os mesmos contam ainda com descontos em inscrições nos 

nossos cursos teórico-práticos de capacitação nas diversas áreas de medicina 

diagnóstica. 

 

6.3 Intercâmbio 

Caso haja interesse do fellow existe a possibilidade de intercâmbio entre as 

regionais Dasa que possuem programa educacional (em São Paulo - SP, Rio de 

Janeiro - RJ e Brasília - DF). 

Por se tratar de uma empresa internacional, a Dasa oferece ainda a possibilidade 

de experiência no exterior (a definir). 

 

6.4 Plano de carreira 

Possibilidade de permanência dentro da estrutura e equipe Dasa, o que 

configura uma porta de entrada para a construção de um plano de carreira na 

empresa. Aos que ingressarem no grupo, o médico contará com o suporte necessário 

para desempenhar a melhor assistência aos casos:  

- Possibilidade de revisão dos casos pelos médicos subespecialistas mais 

experientes; 

Os fellows que se destacarem pela qualidade e comprometimento podem ser 

incorporados como membros das subespecialidades que cursarem, a depender da 

necessidade do serviço. 



 

4 
 

 

7. Período de inscrição  

Se iniciará a partir da divulgação deste edital e se encerrará no dia 04/01/2020. 

 

8. Processo seletivo 

8.1 1ª Fase: Prova teórico-prática 

(Peso 5: Nota obtida na prova teórico-prática) 

A prova será objetiva de múltipla escolha composta de 50 questões teóricas e 

práticas sobre patologia. 

 

Prova teórico-prática 

Data: 11/01/2020 – Sábado 

Horário: 09:00h (chegar as 08:00h)  

 

São Paulo – SP  

NTO Divino Salvador (SalomãoZoppi) 

Avenida Divino Salvador, 876 – 5º andar, setor de Anatomia Patológica, São Paulo – 

SP 

 

Rio de Janeiro – RJ  

NTO Caxias 

Rua Xavier Pinheiro, 439 – 1º andar, setor de Anatomia Patológica, Duque de Caxias 

– RJ 

 

Brasília – DF 

Terraço Shopping 

EA 2/3 Torre B, Sala 135-150, Cruzeiro / Brasília – DF 

 

O resultado da prova será divulgado no dia 15/01/2020.  
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Os candidatos aprovados na prova teórico-prática serão convocados para entrevista 

e análise curricular. 

 

8.1.1 Orientações e normas 

1 - O candidato deverá comparecer ao local de provas munido de documento de 

identificação com foto e caneta esferográfica. 

2 - O candidato deverá transcrever as respostas da prova para o caderno de 

respostas, que será o único documento válido para a correção e classificação; 

3 - Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais 

de uma resposta, emenda ou rasura; 

4 - Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o 

atraso ou a ausência do candidato. 

5 - Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de qualquer tipo de equipamento 

eletrônico ou de comunicação (telefones celulares, agendas eletrônicas, tablets, etc.), 

bem como protetores auriculares, ou qualquer material que não seja o estritamente 

necessário para a realização das provas. 

6 - Motivará a eliminação do interessado do processo seletivo, a burla ou a tentativa 

de burla a qualquer das normas definidas neste edital. 

7 - Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 

- Não apresentar a documentação exigida nesse edital; 

- Utilizar meios ilícitos para executar as provas; 

- Não devolver o Caderno de Questões no final do tempo previsto para a realização 

da prova; 

- Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

8.2  2ª Fase: Entrevista e análise curricular 

(Peso 3: Entrevista; Peso 2: Análise Curricular)  

A segunda fase consistirá de uma entrevista com os preceptores e análise de currículo 

dos candidatos aprovados na primeira fase. 

 

8.2.1 Locais da entrevista: 

São Paulo – SP  
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NTO Divino Salvador (SalomãoZoppi) 

Avenida Divino Salvador, 876 – 5º andar, setor de Anatomia Patológica, São Paulo – 

SP 

Data e horário: a definir 

 

Rio de Janeiro – RJ  

NTO Caxias 

Rua Xavier Pinheiro, 439 – 1º andar, setor de Anatomia Patológica, Duque de Caxias 

– RJ 

Data e horário: a definir 

 

Brasília – DF 

Terraço Shopping 

EA 2/3 Torre B, Sala 135-150, Cruzeiro / Brasília – DF 

Data e horário: a definir 

 

O setor de Patologia da Dasa reserva-se o direito de modificar as datas e 

horários da segunda fase do processo seletivo dos programas de fellow em 

função das suas possibilidades. 

 

8.2.2 Documentos necessários para a entrevista: 

- Carteira de Identidade Profissional (CRM) 

- Curriculum vitae impresso 

- 1 Foto (anexa ao currículo) 

 

9. Resultado 

O resultado final será divulgado no dia 31/01/2020. Os candidatos aprovados na 

entrevista serão convocados para o credenciamento médico. 

 

10. Matrícula e Credenciamento Médico 
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Após a divulgação do resultado, o candidato receberá um e-mail para realização do 

credenciamento no Dasa. Importante atentar para a caixa de Spam.  

Documentos necessários para o Credenciamento: 

- Carteira de Identidade Profissional – CRM (CÓPIA SIMPLES) 

- Diploma Médico (CÓPIA SIMPLES) 

- Certidão de Ética Profissional – CREMESP (CÓPIA SIMPLES) 

- Curriculum vitae 

 

   

Formulário - Cadastro Pessoa Física (ORIGINAL - imprimir, preencher à 

caneta e contatar o Credenciamento Médico).  

   

Termo de Autorização para Utilização de Assinatura Eletrônica (imprimir, 

preencher à caneta e contatar o Credenciamento Médico).  

 

11. Informações 

Informações sobre o período de inscrições, processo seletivo, datas, divulgação e 

dúvidas gerais pertinentes a esse edital poderão ser obtidas pelo e-

mail: mariluce.soares@dasa.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calameo.com/read/001663441d5d157dbbe89
http://www.calameo.com/read/001663441d5d157dbbe89
http://www.calameo.com/read/001663441a792e075f24e
http://www.calameo.com/read/001663441a792e075f24e
mailto:mariluce.soares@dasa.com.br
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ANEXO 1  

Preceptores dos Programas de Fellow em Patologia – Anatomia Patológica e 
Citopatologia   

 

 

São Paulo – SP  

 

 

Dr. Cristovam Scapulatempo Neto 

 

 

 

 

    Dr. Antônio Côrrea Alves 

Graduação em Medicina pela Universidade de Taubaté – 
1995 a 2000 

Residência médica em patologia na Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP) – 2002 a 2004  

Doutorado em Patologia pela Universidade de São Paulo 
– 2008 

Chefe do serviço de Patologia e Coordenador do Banco 
de Tumores e do Serviço de Patologia Molecular do 
Hospital de Câncer de Barretos - Fundação PIO XII – 2009 
a 2016 

Orientador do Programa de Pós-Graduação do Hospital 
de Câncer de Barretos 

Médico patologista DASA – São Paulo – SP, gerente 
médico de inovações e patologia molecular, com atuação 
em patologia cirúrgica e molecular 

 

Graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) Sorocaba – 1966 a 1971 

Residência médica em patologia na Santa Casa de 
Santos, Santa Casa de São Paulo e Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP) – 1972 a 1974 

Estágio em Hematologia na França na Faculdade de 
Medicina Toulouse Purpan – 1982 

Mestrado em Patologia pela Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) – 1989 

Patologista e Diretor do Departamento de Patologia do 
Hospital AC Camargo –  1977 a 1996 

Professor adjunto do Departamento de Patologia da 
Escola Paulista de Medicina (EPM) – UNIFESP. 

Médico patologista DASA desde 1975 e coordenador 
médico e responsável técnico do NTO Alphaville – Barueri 
– SP 
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Dra. Luciana Rodrigues de Meirelles 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Marbele Guimarães de Oliveira 

 

 

 

 

Graduação em medicina pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) – 1995 a 2001 

Residência médica em patologia pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) – 2003 a 2006 

Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) – 2005 a 2007 

Doutoranda em Patologia Humana e Experimental UFBA-
FIOCRUZ – 2015 a atual 

Título de especialista em patologia pela Sociedade 
Brasileira de Patologia (SBP) 

Médica patologista DASA – São Paulo – SP, vice-
responsável técnica pelo NTO Divino Salvador 
(SalomãoZoppi) com ênfase em patologia mamária e 
ginecopatologia 

 

Graduação em medicina pela Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) – 1992 a 1997 

Residência Médica em patologia pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) – 1998 a 2000 

Doutorado em Ciências Médicas pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) – 2003 

Médica patologista DASA – São Paulo – SP, 
coordenadora médica e responsável técnica do NTO 
Divino Salvador (SalomãoZoppi) em São Paulo e 
responsável pela patologia gastrointestinal DASA 
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        Dra. Thais Heinke 

 

 

 

 

      Dr. Gustavo Rubino de  

            Azevedo Focchi 

 

 

 

Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC 
– SP –  1996 a 2001 

Residência Médica em Patologia pela Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP) – 2002 a 2004 

Visiting Fellow na Mayo Clinic, em Rochester - Minnesotta – 
2005 

Doutorado em Patologia pela Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) – 2008 

Professora doutora adjunta, responsável pelo Setor de 
Citopatologia e Vice Chefe do Departamento de Patologia da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Médica patologista DASA – São Paulo – SP, coordenadora 
médica da área de Patologia do Trato Genital Inferior Feminino 
e Masculino em São Paulo, com ênfase em Colpocitologia 
Oncótica. 

 

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP) – 1991 a 1996  

Residência médica em patologia na Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) – 1997 a 1999  

Estágio de aperfeiçoamento em ginecopatologia e citopatologia 
ginecológica no Centro Médico Presbeteriano de Columbia, Nova 
Iorque, EUA – 1999 

Doutorado em patologia pela Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP) – 2005 

Estágio de aperfeiçoamento em ginecopatologia no Hospital de la 
Santa Creu e Sant Pau / Universidade Autônoma de Barcelona, 
Espanha – 2006 

Professor Adjunto do Departamento de Patologia e orientador de 
mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Patologia da Escola Paulista de Medicina (EPM) / Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) 

Membro assessor / consultor da Comissão Nacional Especializada 
(CNE) de Trato Genital Inferior da Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) 

Consultor patologista DASA – São Paulo – SP, atuando 
principalmente nos temas de patologia e citopatologia ginecológica 
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Rio de Janeiro – RJ 

 

      Dr. Wilhermo Torres 

 

 

 

 

 

 

 

  Dra. Maria Clara D’Araújo  

    Couto Martins Chaves 

 

 

Graduação em medicina pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) – 1979 a 1984 

Residência médica em patologia pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) – 1985 a 1986 

Mestrado em Patologia pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) – 2002 

Preceptora de Programa de Residência Médica de Patologia da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) – 1996 a 2009 

Médico patologista DASA desde 2002, Rio de Janeiro – RJ, com 
ênfase de atuação em citopatologia 

 

Graduação em medicina pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) – 1970 a 1975 

Residência médica em patologia pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) – 1976 a 1977 

Coordenador do Programa de Residência Médica e chefe do 
serviço de Anatomia Patológica pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) – 1987 a 1992 

Chefe da Divisão de Patologia do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) – 1985 a 2002 

Professor Adjunto aposentado do Departamento de Patologia pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF) desde 2016 

Médico patologista DASA, Rio de Janeiro – RJ, coordenador 
médico do NTO Caxias, com ênfase de atuação em patologia 
genitourinária, patologia hepática e pancreática, patologia 
mamária, patologia de cabeça e pescoço e congelação per-
operatória  
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Dra. Andrea Lima Cruz Monnerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Rosana Grandelle Ramos 

 

Graduação em medicina pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) – 1976 a 1981 

Residência médica em patologia pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) – 1981 a 1983 

Título de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de 
Patologia (SBP)  

Professora aposentada da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Médica patologista aposentada e chefe do serviço do Instituto de 
Cardiologia de Laranjeira 

Médica patologista DASA há cerca de 20 anos, Rio de Janeiro – 
RJ, com ênfase de atuação em patologia ginecológica, patologia 
gastrointestinal, patologia mamária, dermatopatologia, patologia 
cardiovascular e patologia materno-fetal  

 

Graduação em medicina pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) – 1998 a 2003 

Residência médica em patologia pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) – 2006 a 2008 

Professora Adjunta da Universidade Federal Fluminense (UFF) 
desde 2009 

Supervisora e Preceptora do Programa de Residência Médica em 
Patologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) – 2009 a 
2019 

Médico patologista DASA, Rio de Janeiro – RJ, com ênfase de 
atuação em imunohistoquímica, patologia genitourinária e 
hematopatologia 
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Brasília – DF  

 

 

      Dra. Lívia Bravo Maia 

 

 

 

 

 

Graduação em medicina pela Universidade Iguaçu, Itaperuna/RJ – 
2000 a 2005 

Residência médica em patologia pelo Hospital Universitário de 
Brasília - UnB – 2006 a 2009 

Doutora em ciências médicas pela Universidade de Brasília (UnB) - 
2013 

Médica patologista do Hospital do Amor – Hospital do Câncer de 
Barretos – 2014 a 2016 

Médica e chefe da central de citopatologia do Distrito Federal – 2017 
a 2018 

Título de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de 
Patologia (SBP) 

Médica patologista e coordenadora da anatomia patológica DASA – 
Brasília – DF 

 


